RNDr. Miloslava Beòovská, Ing. Petr Kopecký*
OKBH FN Brno, *Roche s.r.o., Diagnostics Division

Modular Preanalytics ve FN Brno
V lednu 2008 byl na OKBH ve Fakultní nemocnici Brno nainstalován preanalytický
systém Modular Preanalytics (MPA) firmy
Roche. lo o druhou fázi projektu vzájemné spolupráce mezi firmou Roche a FN
Bohunice (více v nìkterém z pøítích èísel
LA).
MPA je modulární systém zajiující
pre- a postanalytické funkce a je to online automat napojený pøímo na analyzátor Modular. V tomto pøípadì na Modular
PPPE, tedy systém se tøemi moduly pro
klinickou chemii a jedním pro imunoanalýzu. Jde o významný prvek pro konsolidaci
a integraci laboratorních procesù s typickými výhodami, jako jsou odstranìní monosti chyb v distribuci vzorkù, sníení
monosti kontaminace biologickým materiálem pøi manipulaci se vzorkem, sledování pohybu vzorku, úspora pracovní síly
a zrychlení èasové odezvy (TAT).
Skladba modulù i tvar propojení preanalytické i analytické èásti jsou dány potøebami laboratoøe. Systém mùe být
uspoøádán ve tvaru písmene I, L, nebo U.
MPA se v konfiguraci, která byla zvolena
ve FN Brno, skládá z následujících èástí:
- vstupní modul
- dvì centrifugy
- odzátkovací modul
- aliquotaèní modul
- modul lepící èárové kódy na zkumavky s aliquoty
- zátkovací modul
- tøídiè
- výstupní modul.
Rychlost systému závisí na tom, kterými moduly daný vzorek prochází. Pokud je
materiál centrifugován, je rychlost 400
vzorkù za hodinu. (Obr. 1)
Pøináíme vám rozhovor s Dr. Beòovskou, vedoucí Úseku rutinních automatizovaných metod ve FN Brno, na téma MPA:
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Co vás vedlo k tomu, e jste se rozhodli
pro preanalytický systém?
Jednotlivé èinnosti provádìné v rámci manuální preanalytické pøípravy vzorku jsou
stereotypní, monotónní, nepøíli populární
a velmi nároèné na neustálou pozornost
personálu. Stoprocentnì není moné vylouèit nalepení nesprávného títku s èárovým kódem ani zámìnu materiálu pøi rozlévání (aliquotaci) vzorku pro jednotlivé
analyzátory.
Stále vìtí dùraz je také kladen na zkrácení èasové odezvy provádìných vyetøení. Kromì toho zmìna zákoníku práce
a zavedení regulárních noèních smìn vedla k momentálnímu nedostatku laboratorního personálu.
To ve a také celosvìtový trend posilovat automatizaci ve vech odvìtvích,
stejnì jako iroká nabídka automatických
preanalytických systémù na trhu, vedlo
k rozhodnutí zautomatizovat preanalytickou èást provozu naí laboratoøe.

Obr. 1: MPA v laboratoøi OKBH FN Brno

Proè jste zvolili právì MPA?
V naí laboratoøi se zpracovává prùmìrnì
1400 vzorkù za den. Z mého pohledu je to
dost na to, aby volba mezi front - end
a on-line systémem byla velmi snadná.
Pøímé napojení preanalytického a analytického systému je v naem pøípadì efektivnìjí.
Rozhodli jsme se tedy pro preanalytický systém on-line a pak pomìrnì snadno
ovìøili, e dodavatelem preanalytického
i analytického systému by mìla být jedna
firma. Automaty nìkterých spoleèností
sice umoòují podávání vzorkù do analyzátorù jiné firmy pomocí robotického ramene, ale za cenu znaèného nárùstu nákladù.
S firmou Roche máme dlouhodobou
a úspìnou spolupráci. Jejich systémy
povaujeme za robustní a spolehlivé. Je
nutné si rovnì uvìdomit, e zavedení
automatického preanalytického systému
vyaduje øadu provozních zmìn i v pøípadì zachování analytických analyzátorù.

Obr. 2 Prostorové uspoøádání systému MPA a Modularu PPPE v laboratoøi

Významným faktorem bylo také to, e
MPA nabízí uspoøádání, které jsme mohli
umístit v naem pomìrnì úzkém laboratorním profilu.
Jak probíhala pøíprava k instalaci a co
vechno obnáela?
Pøedevím bylo nutné vyplnit obsáhlý
SAB dokument (System Approval Book),
který podrobnì popisoval, jak systém bude v laboratoøi fungovat a co od nìj laboratoø vlastnì oèekává.
Jeho hlavní souèásti byly napø. následující informace:
l
Sestava modulù
l
Umístìní v laboratoøi
l
Konsolidace odbìrového systému
l
Definice cílù (aliquotù)
l
Definice komunikaèních procesù
l
Definice BC pro aliquoty
l
Definice pohybu vzorku v systému
V rámci pøípravy bylo proto nezbytné
realizovat následující kroky:
l
Navrhli jsme nové uspoøádání laboratoøe. Potøebný prostor vznikl postupným odstranìním dvou laboratorních
pøíèek. Tím jsme získali laboratoø o délce 18 m. Podlouhlý tvar umonil spojení automatu MPA s analytickým systémem pouze ve tvaru písmene I. (Obr. 2)
l
Nový prostor vyadoval pøestìhovat
øadu pøístrojù vèetnì celé moèové laboratoøe. To vedlo k mnoha organizaèním zmìnám, vèetnì soustøedìní kom-

Obr. 3: Schéma cesty jednotlivých typù odbìrových zkumavek

l

pletního statimového provozu do blízkosti pøíjmu. S tím souvisely i úpravy
laboratorního nábytku.
Zmapovali jsme typy a velikosti zku-

mavek, které jsme chtìli pouívat a
souèasnì jsou vhodné pro MPA.Ve
FN Brno je ji nìkolik let jednotný odbìrový systém Sarstedt. Vzhledem
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l

l

l

k poadavkùm MPA vak bylo nutno
nìkteré zkumavky vymìnit za jiný tvar
tak, aby byl zachován poadovaný objem. Zkumavka s výkou 6,5 cm byla
zamìnìna za zkumavku o výce 7,5 cm,
co je minimum pro MPA, atp.
Museli jsme definovat popis cesty jednotlivých typù vzorkù pøes MPA moduly (napø. vzorky z jiných pracovi
FN Brno pøicházejí stoèené a v MPA
míjí centrifugy; odbìrové zkumavky
bez gelu pouívané na nìkteré speciální odbìry se nearchivují). (Obr. 3)
Bylo nutno urèit poadované cíle pro
vytváøení aliquotù vèetnì objemù pro
jednotlivé metody, pøiøadit je sekci
v tøídící ploe MPA a urèit, zda se sekundární vzorek bude zátkovat èi ne.
Do obsahu títku èárového kódu pro
aliquot jsme nadefinovali jméno pacienta, rodné èíslo, laboratorní èíslo,
identifikaci vzorku, materiál, cíl a poadované metody. (Obr. 4)
Firma Roche vytvoøila pomìrnì komplikovanou samostatnou PC sí. Operace vyadovala vypracování projektu,
nataení kabelù a zabudování síových zásuvek. Hlavními funkcemi této
sítì bylo zajistit komunikaci s LIS,
ochranu pøed viry, zálohování systémù
a dálkovou správu prostøednictvím Teleservice. (Obr. 5)
Byl nainstalován software PSM, který
øídí pohyb dat i vzorkù v systému
a kromì toho zajiuje komunikaci mezi
LIS a øídícím software MPA.
Objednali jsme jednotlivé typy stojánkù (archivaèní, aliquotaèní, na primární

Obr. 5: PC sí vybudovaná v rámci instalace MPA

l

Obr. 4: Konfigurace títku BC
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zkumavky, atd.) a spotøební materiál.
Bylo nezbytné zmodernizovat a posílit
výpoèetní techniku, zejména z dùvodù
instalace klientù PSM, které pouíváme pro sledování vzorkù v laboratoøi
a pro vyhledávání v archivu.

Jaká byla èasová posloupnost jednotlivých pøípravných krokù:
l
Dokument SAB, který byl klíèový, byl
hotov asi po dvoumìsíèní práci v záøí
2007.
l
Poèítaèová sí Roche byla dokonèena
v listopadu 2007.
l
Komunikace mezi LIS a novou poèítaèovou sítí byla otestována a sputìna
v prosinci 2007.
l
Stavební úpravy byly dokonèeny tìsnì pøed koncem roku.

l

l

Montá nábytku se provedla tìsnì
pøed instalací.
Instalace MPA probìhla druhý a tøetí
týden v lednu 2008.

Jak probíhala vlastní instalace?
Instalace hardwaru probìhla od pondìlí
do støedy za plného chodu laboratoøe.
Nejprve byla postavena transportní dráha. Napojení na analytický Modular probìhlo v odpoledních hodinách prvního
dne instalace a staèilo k nìmu pøeruení
rutinního provozu na jednu hodinu. Jednotlivé moduly se pak skládaly od posledního k prvnímu. Bìhem ètvrtku a pátku
pak bylo provedeno softwarové nastavení systému dle pøipravených dokumentù.
Následující týden byl vyhrazen k zakolování a testování linky.
Jak dlouho po instalaci trvalo, ne byl
systém uveden do plného provozu?
Vzorky jsme na MPA zaèali rutinnì zpracovávat od pondìlí následujícího týdne tedy tøetí týden od poèátku instalace.
První tøi a ètyøi dny provozu jsme se
potýkali s výpadky interní poèítaèové sítì, co v kombinaci se zmìnou archivaèního systému bylo pomìrnì nároèné. K vysvìtlení dodávám, e na primárních vzorcích opatøených èárovým kódem pøímo na
oddìleních FN - asi 40 % vzorkù - ji nemáme laboratorní èíslo a vzorky vyhledáváme v PSM dle pozice pøidìlené MPA.
Situaci komplikovalo také to, e pøiblinì
40 % zkumavek pøedstavovaly v tuto
chvíli typy, které nemohly být vloeny do
MPA a musely být zpracovány manuálnì.

Poté, co byl síový problém vyøeen
a personál se seznámil s archivaèním systémem, se situace rychle zlepovala. Potíe s odbìrovým systémem pøetrvávaly
nejdéle, i kdy se postupnì øeily. Po jednom mìsíci provozu se na MPA zpracovávalo asi 80 % rutinních vzorkù, dnes je to
pøiblinì 90 %.
Poèet statimových vzorkù zpracovávaných na MPA se také stále zvyuje, zejména po instalaci tøetího P modulu pro
klinickou chemii. Bìhem noèní smìny
MPA nepouíváme. (Obr. 6)
Jaká byly reakce personálu - pøed instalací a po ní?
Preanalytickou linku jsme pomìrnì dlouho plánovali, mluvili o ní a zamìstnance
s pøípravou instalace seznamovali. Myslím, e na kadém pracoviti se vdy najdou lidé, kteøí zmìny vítají a tìí se na nì,
stejnì jako lidé, kteøí z nich mají strach
a radìji by se jim vyhnuli. Mohu øíci, e
vìtina byla na preanalytickou linku minimálnì zvìdavá. Vichni ochotnì pomáhali
pøi práci v souvislosti s pøípravnými pracemi, zejména pøi bourání pøíèek.
Podobná situace byla i po instalaci
MPA. Nìkomu se linka od poèátku líbila,
jiní se jí vyhýbali. Problémy nepùsobila
linka samotná, ale související zmìny potøebné pro bìnì provádìné èinnosti - doordinovaná vyetøení, poadavky na opakování problematických vzorkù, spotøebované a momentálnì na palubì chybìjící
reagencie. Nesprávné provedení vedlo
k projídìní vzorkù analytickým Modularem a k hledání originálù, pøípadnì aliquotù.

Co vás v souvislosti s MPA pøekvapilo?
Faktická rychlost systému a to, e po instalaci pouívaný Modular PPE (dva moduly pro CC a jeden pro imunoanalýzu)
pøedevím v pondìlí, co je ná nejsilnìjí
den, nebyl schopen plynule analyzovat
pøicházející vzorky z MPA. V souvislosti
s tím bylo nutno pøísun vzorkù pro preanalytiku regulovat. Situace se zlepila po
instalaci tøetího P modulu na klinickou
chemii v dubnu tohoto roku a to souèasnì umonilo pøevést na Modular PPPE nìkterá ménì èetná vyetøení provádìná
mimo on-line systém. Tím se omezil i poèet tvoøených aliquotù.
Je zde jetì nìco, co by bylo potøeba v budoucnosti zmìnit a nebo vylepit?
V souèasné dobì prostorové monosti laboratoøe neumoòují napojit na MPA dva
nezávislé analytické systémy. Takovéto
uspoøádání by pøi paralelním rozdìlení parametrù zajistilo vzájemné zálohování
a dostateènou rezervu pro zajitìní nových poadavkù do budoucna. Hitachi
917, který nyní pouíváme jako záloní
analyzátor, nepracuje on-line s MPA a nemá potøebnou kapacitu pro zajitìní celého provozu, a druhý analytický Modular
se do místnosti nevejde.
V budoucnu bychom rádi získali novou generaci velkokapacitních systémù
øady Cobas 8000, která by svou koncepcí
tento problém vyøeila.
Co systém MPA pøinesl a co øíci závìrem?
Systém odstraòuje potenciální monost
zámìny materiálu pøi manuální aliquotaci,
omezuje kontakt laborantek s biologickým
materiálem a nahrazuje nezáivnou stereotypní práci.
Na naem pracoviti dolo ke zkrácení
èasové odezvy. Prùmìrná odezva rutinních vorkù je momentálnì 85 minut. Instalace MPA pøinesla také personální zmìny.
Uspoøili jsme 1 - 1,5 laborantky. Vlastní instalace probìhla snadnìji a rychleji, ne
jsme oèekávali, troufám si øíci, e i bez vìtích stresù. Domnívám se, e k tomu pøispìla dlouhodobá zkuenost zahranièního
instalaèního týmu Roche. Takový systém
podporuje zájem personálu o novou pøístrojovou techniku a zvyuje presti pracovitì.

Obr. 6: Tøídicí plocha v MPA
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